
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 

EDITAL Nº 054/2022 

 

Em qual tamanho de peças deverem ser apresentadas as amostras? 2. Quando 

informado amostra do Kit, devemos entregar tanto para o item 1 quanto para o 

item 2 do lote 1 as seguintes quantidades de amostra: 2 camisetas manga curta, 

2 bermudas, 1 jaqueta, 1 calça e 2 pares de meia? 

R: 1. O tamanho escolhido para apresentação das amostras ficará a critério da 

concorrente. 2. A apresentação das amostras deve ser entregue conforme 

solicitado em Edital, ou seja, apresentado para análise o item 1 e item 2, 

inclusive constando o quantitativo de peças indicados em cada kit.   

 

REF CAMISETA MANGA CURTA 3. Para a cor azul da camiseta é informado o Pantone 

307C, esse pantone trata-se de um pantone gráfico, não sendo aplicado para 

processo têxteis de tingimento. Diante do exposto, qual o pantone têxtil de 

referência para a cor azul da meia malha da camiseta? Atenção ? Vale ressaltar 

que: o código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor são formados da 

seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 

significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a 

intensidade da cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa 

informação se faz necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento 

na malha, assim como um custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua 

definição de pantone irá interferir diretamente no custo das malhas. Não 

informar os padrões que serão utilizados prejudica o levantamento de custo 4. 

A gola será retilínea sem personalizada, sendo toda azul, acompanhando a cor 

da meia malha? 5. Nas mangas da peça, encontramos a seguinte informação: “As 

mangas deverão possuir barras próximo ao Pantone 11-0601 (Branco), com 1,5 cm 

de altura, conforme demonstrado em imagem acima ilustrativa.” Em qual 

estrutura e composição de tecido deverão ser produzidas essa barra na cor 

branca? 

R: 3. O pantone a ser utilizado deve ser o que mais se aproxime do pantone 

307c indicado transformado no pantone específico para processo de têxteis e 

tingimento, conforme alegado. Além disso, o pantone deverá ser o mais próximo 

da cor apresentada em imagem ilustrativa. 4. A gola será como na imagem 

ilustrativa, toda azul, acompanhando a cor da meia malha. 5. A estrutura e 

composição da manga da camiseta curta deve seguir as especificações constante 

em edital: “Manga costura interna feita com máquina overloque, cobertura de 2 

agulhas na largura de 2 cm com bitola larga, costuras internas do corpo em 

overloque, feitas com fios 100% poliéster, nº 120, na cor do tecido 

predominante, permitindo acabamentos de qualidade às peças”. 

 

REF CAMISETA MANGA CURTA 6. Qual será a gramatura do tecido da barra da manga? 

7. A estampa em silkcreen da camiseta, deverá ser apenas na parte da frente da 

peça? Sendo que as costas da peça não possuirá nenhuma personalização? 

R: 6. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas em máquina cobertura 

de 2 agulhas na largura de 2 cm com bitola larga na mesma gramatura da 



 
manga.7. Sim, apenas a frente da peça é personalizada, conforme demonstrado em 

edital.  

 

REF BERMUDA 8. Para a cor azul da bermuda é informado o Pantone 307C, esse 

pantone trata-se de um pantone gráfico, não sendo aplicado para processo 

têxteis de tingimento. Diante do exposto, qual o pantone têxtil de referência 

para a cor azul da meia malha da camiseta? Atenção ? Vale ressaltar que: o 

código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor são formados da 

seguinte forma: XXXXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 

significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a 

intensidade da cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa 

informação se faz necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento 

na malha, assim como um custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua 

definição de pantone irá interferir diretamente no custo das malhas. Não 

informar os padrões que serão utilizados prejudica o levantamento de custo 9. 

O cordão para ajuste da cintura será de qual modelo? Roliço? Trançado? 10. No 

layout da peça o cordão de ajuste da cintura parece ter sua terminação com 

ponteira de acetato, (igual ponteira de tênis). Como deverá ser a terminação 

do cordão de ajuste? Ponteira acetato? Ponteira avulsa de polipropileno?... 

R: 8. O pantone a ser utilizado deve ser o que mais se aproxime do pantone 

307c indicado transformado no pantone específico para processo de têxteis e 

tingimento, conforme alegado. Além disso, o pantone deverá ser o mais próximo 

da cor apresentada em imagem ilustrativa. 9. Roliço, conforme apresentado em 

imagem ilustrativa. 10. A bermuda deverá possuir cordão na cor branca em 

material poliéster, com largura de aproximadamente 4 mm, com terminação 

idêntica a apresentada em imagem ilustrativa. 

REF BERMUDA 11. Qual será a cor da ponteira do cordão? 12. Caso seja com 

ponteira de polipropileno, qual será o modelo e cor da mesma? 13. Ainda no 

layout da bermuda, é possível observar que o cordão passa por dois ilhós, 

devemos considerar esse ilhós na peça?  Visto que não é especificado na 

descrição? 14. Caso tenha o ilhós, qual será o modelo e cor? 15. Na 

especificação informa: “Nas laterais deverá ser estampada em processo 

silkscreen uma faixa vertical em toda extensão de acordo com o layout e 

medidas constantes na tabela de personificação, anexo II” No entanto, no 

layout a faixa está somente na lateral esquerda. O que devemos considerar, 

faixa personalizada nas duas laterais ou somente na lateral esquerda? 

R. 11. Branca, na mesma cor do cordão. 12. Ponteira de polipropileno, no 

modelo que mais se aproxime da imagem ilustrativa, cor branca. 13. Deverá ser 

considerado esses ilhoses na peça – devem ser de alumínio com acabamento 

natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm. 14. Modelo que mais se aproxime da 

imagem ilustrativa, em alumínio. 15. Faixa personalizada nas duas laterais da 

peça.   

REF JAQUETA: 16. Para a cor azul da jaqueta é informado o Pantone 307C, esse 

pantone trata-se de um pantone gráfico, não sendo aplicado para processo 

têxteis de tingimento. Diante do exposto, qual o pantone têxtil de referência 

para a cor azul da meia malha da camiseta? Atenção ? Vale ressaltar que: o 

código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor são formados da 

seguinte forma: XXXXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 

significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a 

intensidade da cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa 

informação se faz necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento 

na malha, assim como um custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua 

definição de pantone irá interferir diretamente no custo das malhas. Não 



 
informar os padrões que serão utilizados prejudica o levantamento de custo 17. 

Qual será o modelo e tamanho da ponteira de polipropileno que será aplicada no 

cadarço roliço? 18. Qual o tamanho da cremalheira do zíper? O zíper será de 

nylon simples ou tratorado? 19. O cadarço roliço deverá passar por abertura em 

costura simples ou ilhós? 20. Caso tenha o ilhós, qual será o modelo e cor? 

R. 16. O pantone a ser utilizado deve ser o que mais se aproxime do pantone 

307c indicado transformado no pantone específico para processo de têxteis e 

tingimento, conforme alegado. Além disso, o pantone deverá ser o mais próximo 

da cor apresentada em imagem ilustrativa. 17. Ponteira de polipropileno, no 

modelo que mais se aproxime da imagem ilustrativa, no menor tamanho. 18. 

Conforme disposto em edital, “o fechamento será feito com zíper de nylon 

destacável, na cor preta, próximo ao Pantone 6c, com fechamento da barra até o 

final da gola com linha 100% Poliéster, nº 120. O zíper e a parte externa da 

gola devem ser rebatidos com máquina reta de 1 agulha com largura de 1,0 cm”. 

Considerar nylon simples. O tamanho de cada cremalheira do zíper deverá 

acompanhar o tamanho de cada peça, sendo ajustado ao tamanho de cada peça, 

conforme imagem ilustrativa. 19. Deverá ser considerado ilhoses na peça – 

devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm. 

20. Modelo que mais se aproxime da imagem ilustrativa, em alumínio.  

REF: CALÇA 21. Para a cor azul da calça é informado o Pantone 307C, esse 

pantone trata-se de um pantone gráfico, não sendo aplicado para processo 

têxteis de tingimento. Diante do exposto, qual o pantone têxtil de referência 

para a cor azul da meia malha da camiseta? Atenção ? Vale ressaltar que: o 

código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor são formados da 

seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 

significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a 

intensidade da cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa 

informação se faz necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento 

na malha, assim como um custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua 

definição de pantone irá interferir diretamente no custo da malhas. Não 

informar os padrões que serão utilizados prejudica o levantamento de custo 22. 

O cordão para ajuste da cintura será de qual modelo? Roliço? Trançado? ,,, 23. 

No layout da pela, não demonstra ter o cordão de ajuste, a peça o terá mesmo? 

24. Devemos considerar os mesmos parâmetros do cordão da bermuda? 25. Na 

especificação informa: “Nas laterais deverá ser estampada em processo 

silkscreen uma faixa vertical em toda extensão de acordo com o layout e 

medidas constantes na tabela de personificação, anexo II” No entanto, no 

layout a faixa está somente na lateral esquerda. O que devemos considerar, 

faixa personalizada nas duas laterais ou somente na lateral esquerda? 

R.21. O pantone a ser utilizado deve ser o que mais se aproxime do pantone 

307c indicado transformado no pantone específico para processo de têxteis e 

tingimento, conforme alegado. Além disso, o pantone deverá ser o mais próximo 

da cor apresentada em imagem ilustrativa. 22. Roliço, conforme apresentado em 

imagem ilustrativa. 23. Sim, a peça terá cordão. 24. A calça deverá possuir o 

mesmo cordão da bermuda, conforme descrito nas especificações das peças. 25. 

Faixa personalizada nas duas laterais da peça.   
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